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چکیده

ابنخلدون در مقدمهی خود گونهای از اندیشـهی تـارییی را مرـرک دـرده
است ده با تاریخنگاری رایج عصـر خـود و یتـی پـ

از تن ،ت ـاو هـای

تشکاری دارد .در این شیوه به جای تأدید بـر واـایو و فقـق نقـب اخ ـار ،بـر
یافتن سرشت واایو تارییی ،علت واوع تن و تأثیرا تن بر یـواد دیگـر
تأدید میشود .این رویکرد به تاریخ ده مـیتـوان تـاریخ علمـی ،سـن یده و
اندیشیده و به بیان دیگر منرق تاریخ خوانـد ،روشـی دارد دـه مقدمـهی ابـن
خلدون در بیان گامها و چند و چـون تن رـرایتی نـدارد .هرچنـد محتـوای
مقدمهی ابنخلدون ،تأسی

علمی تحت عنوان علم عمران اسـت دـه بتـوان

به دمک تن تاریخ نقلی را به سرح تاریخ برهانی و عقلی ارتقاء داد ،اما ابـن
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خلدون جدای از فقراتی ده به نقب اخ ار گذشته اختصاص میدهد ،هیچگاه
به ررایت از روش چگونگی توضـیح و ت یـین تـارییی سـین نمـیگویـد.
بدین ترتیب علم عمران متک ب شناخت سرشـت اجتماعـا بشـری و ی ـایو
انسانی میشود ده خود به فهم تارییی ما دمک میدند .اما مسئلهی دشـوار
این است ده پ

از تگاهی از سرشت و ی ایو جوامو انسانی چگونه بـه نقـد

اخ ار تارییی و ت یین وااعیـتهـای تـارییی بدـردازیمه بـه بیـان دیگـر علـم
عمران ابنخلدون ،چه رویکردی برای ت یـین خ ـر تـارییی ،چـه از دیـدگاه
من ی و نقادی و چه از دیدگاه مث ت و ای ابی دارده در ایـن مقالـه دوشـیده
ایم از خالل مقدمه ،به منرق ت یین و علیت تارییی در اندیشـهی ابـنخلـدون
پی ب ریم .نتی هی بررسی مقدمه نشان میدهد ده منرق علـم عمـران ،نـوعی
یکمت در معنای عام است دـه واجـد ضـرور مـادی و ی یعـی اسـت ،نـه
ضرور عقلی و نظری .هدف علم عمران نیز برهـانی دـردن تـاریخ اسـت،
ولی مادهی این برهانیسازی تنها عقب نیست ،بلکـه هـم علـوم عقلـی (ماننـد
فلس هی ی یعی) و هم علوم نقلی (نظیر فقه و نصوص دینـی) در ایـن برهـانی
سازی به دمک مؤلف مقدمه میتیند.
واژه های کلیدی:مقدمهی ابنخلدون ،تاریخ نقلی ،منرق تـاریخ،
ت یین تارییی ،علیت تارییی.
 .مقدمه و طرح مسئله
چه ابنخلدون را مورخ بدانیم یا سیاستمدار ،چه جامعهشناس یا فیلسوف ،بزرگتـرین دتـاخ خـود
را در موضوع تاریخ نگاشت .دتاخ الع ر ده شکب بسیار خالرهای از نام یوالنیدتاخ چند جلدی
اوست ،1در یک مقدمه و سه دتاخ و نه سه جلد تنظیم شده است« .مقدمـه» در ارـب همـان چیـزی
 .1نام دامب تن دتاخ الع ر ،و دیوان الم تدأ و الی ر ،فی أیام العرخ و الع ـم و ال ربـر و مـن عارـرهم مـن لوی السـلران ا د ـر
است.
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است ده امروزه بیش دوچک تغازین مقدمهی ی یم ابـنخلـدون را تشـکیب مـیدهـد و در ایـن
معنا ،خود مقدمهی مقدمهی ابنخلدون است .دتاخ نیست الع ر ،بیش عمدهی مقدمهی امـروزین
ابنخلدون را تشکیب میدهد ده مستقیماً در باخ تاریخ نگاشته نشده ،بلکه پیرامـون عـوارذ لاتـی
اجتماعا انسانی و علب و عوامب تغییر و تحوال جوامو اسـت و از ایـن رو متعـرذ تـاریخ شـده
است .این ی م دمتر از ثلث دب الع ر را تشکیب میدهد .بیش از دو ثلـث باایمانـدهی تنـرا دتـاخ
های دوم و سوم الع ر تشکیب میدهند ده به ترتیب به تاریخ عمـومی جهـان و تـاریخ غـرخ جهـان
اسالم اختصاص دارد (ابنخلدون.)1 :1922 ،
ابنخلدون مورخ است و تألیف عمدهاش تاریخ غرخ جهان اسـالم و تـاریخ عمـومی عـالم
است ،اما نمیتوان پیش از هر چیز او را مورخ دانست .در این مورد رجوع به خود مقدمـه ،راهگشـا
است .ابنخلدون خود را پیش از هر چیز واضو علم نوین عمـران مـیدانسـت و مـورخ بـودن او در
درجهی بعدی ارار داشت .وی در فقرهای ده بارها از او نقب شده است ،مینویسد:
هدف ما در تألیف دتاخ اول این تاریخ همین است و گویا این شیوه خـود دانـش مسـتقلی اسـت،
زیرا دارای موضوعی است ده همان عمران بشری و اجتماع انسانی است و همچنین دارای مسـاللی
است ده ع ار از بیان دی یا و عوارضی است ده یکی پ

از دیگری به لا و ماهیت عمـران

می پیوندد و این امر ،یعنی داشتن موضوع و مسالب خاص ،از خصوریا هر دانشـی (ابـنخلـدون،
.)۹9 :1922

وی با تگـاهی از نـوتیین بـودن چنـین دانشـی ،اثـری از تن را در هـیچیـک از دتـاخهـای
پیشینیان نمییابد و در باخ این علم نوبنیاد ،تذدر میدهد دـه هرچنـد برخـی مسـالب تن بـا علـومی
نظیر «خرابه»« ،فقه» و «سیاست مدنی» مشترک است ،اما فیلاته هیچ یـک از تنهـا نیسـت (همـان:
.)11-11
ن اید از این نکته غافب ماند ده مقدمهی ابنخلـدون ،مقدمـهای اسـت بـر تـاریخ عمـومی او
دربارهی جهان و همچنین تاریخ مغاربه .1به این معنی مقدمه ،عالوه بر بیان سرشت و دی یت لاتی و
ی یعی جوامو ،یکم ایضاک منرق تاریخ را دارد (همان .)۹9 :اما این علم نوین هرچند شـ اهتهـای
 .1دشورهای غربی تمدن اسالمی نظیر اندل

و شمال تفریقا.
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موضوعی با علومی نظیر خرابه ،فقه و یکمـت سیاسـی دارد ،مسـتقیم ًا مـورد توجـه پیشـینیان ن ـوده
است.
شایسته است دربارهی عوارذ لاتی هر یقیقت اابب تعقب ی یعی تحقیق شـود .الزم اسـت دـه بـه
اعت ار هر م هوم و یقیقتی هم دانشی باشد ده بدان اختصاص یابد .ولی شاید یکیمان در این بـاره
توجه به نتایج دردهاند و چنانکه دیدیم نتی هی این علم تنها دربارهی اخ ار است و هرچند مسـالب
تن بهلاته و بهخصوص خود شریف است ،ولی نتی هاش ده تصحیح اخ ار است ضعیف میباشد و
به همین س ب تن را فرو گذاشتهاند(همان.)11-11 :

از فقرهای ده بیان شد مشیص میشود ده ابنخلدون علم عمـران را از ایـن رو دـه غایـت
ضعی ی داشته ،مورد غ لت ادما میداند (همان )11 :و میدانیم ده نزد ادما غایت یک علم
مهمترین وجه تن علم بوده است.
علم عمران ،مقدمهی فهم رحیح تاریخ است و بدون تن انسان از تشییص اخ ار درسـت از
اخ ار نادرست بازمیماند .علم عمران ده تاریخ نقلی را به تاریخ تحلیلی و سن یده ارتقاء مـیدهـد،
انسان را از «ی ایو یواد »« ،دی یا » تنها و «مقتضیا جهان هستی» تگاه میدند و بدین سان او
را در «بازشناختن راست از دروغ یاری خواهد درد» (ابنخلدون.)11 ،۹9 ،۹۹ ،۹5 :1922 ،
هرچند در دی اچهی دنونی مقدمهی ابنخلـدون ،م ـایثی پیرامـون خراهـای تـاریخنگـاری
مررک میشود ،اما او همچون دیگر مؤسسان ده تصریحی در بیان روش و رویکرد نظری علم خود
ندارند و تن را به متأخرین واگذار میدنند ،شـیوهی تصـحیح اخ ـار تـارییی و بـه بیـان خـاصتـر،
سرشت رحیح ت یین تارییی را مسکو گذاشته است .سرشت ت یین تارییی هم ناظر به نقد اخ ـار
تارییی است (چنانکه در نقب اول باال دیدیم) و هم نـاظر بـه ت یـین و تعلیـب وااعیـتهـای تـارییی
مورد ا ول مورخ (چنانکه در بیش چهارم این مقاله خواهیم دید) .منظور ما از مسـکو گذاشـتن،
عدم ارالهی راهکاری مدون و اایو برای شناخت سره از ناسرهی تـارییی اسـت .بـا توجـه بـه ایـن
توضیح ،پرسشهای مقالهی یاضر را میتوان به شکب زیر رور بندی درد:
� .با توجه به اینکه علم عمران ،تاریخ نقلی را به تاریخ برهانی ارتقاء میدهد ،از نظـر ابـن
خلدون اوالً برهان تارییی چگونه برهانی است و ثانیاً تا چه میزان مـیتـوان تن را اـانو
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دننده یافته به بیان دیگر ت او برهان تارییی با برهـانی دـه فالسـ هی علـوم عقلـی
ااامه میدنند در چیسته برای پاسخ به این پرسش الزم است نس ت بین علم عمـران و

علوم عقلی را مشیص دنیم .این نس تسن ی را با تکیه بـر م هـوم یکمـت در مقدمـه
پی میگیریم.
� .در ت یین تارییی و برای یافتن علیت تارییی واایو ،چـه روشـی مـورد نیـاز اسـت و در
این روش چه موادی را باید به دار گرفته به بیان دیگـر مـواد اسـتدالل تـارییی ابـن
خلدون چه علومی هستنده
� .با توجه به دو پرسش پیشین ،سرشت ت یین تارییی در اندیشـهی ابـنخلـدون چیسـته
منظور ما از سرشت ،روششناسی و دستورالعمب تحقیق تارییی نیسـت ،بلکـه فراتـر از
تن ،رویکرد نظری و روشی ابنخلدون به واایو تارییی است .بدین ترتیب نه به دن ـال
یافتن روش ابنخلدون هستیم و نه در پی ارالـهی دسـتورالعملی بـرای تحقیـق تـارییی
مرابق نظر ابنخلدون ،بلکه هدف مـا یـافتن مـواد سـازندهی ت یـین تـارییی و نحـوهی
استداللی دردن این مواد است.
برای پاسخ به پرسشهای باال ،مقدمهی ابنخلدون را به عنوان متن مرجو در نظـر گـرفتیم و
استداللهای تارییی سراسر تن را بررسی دردیم .همچنین با رجوع به تثار م سرین ابنخلدون ،بـه
جستوجوی پیشینهای نظری پیرامون روش ت یین تارییی پرداختیم .در این میان محسـن مهـدی بـه
یور مشیص در مدخب ابنخلدون در دتاخ تاریخ فلس ه در اسالم به بیان معنای یکمـت و برهـان
در علم تاریخ پرداخته بود و ناریف نصار هم ،هرچند بـه شـیوهای نامنسـ م ،بیشـی را بـه بررسـی
علیت در مقدمه اختصاص داده بود .سـایر م سـرین مـورد بررسـی ،مرلـب تـازهای پیرامـون علیـت
تارییی یا معنای برهان تارییی ،فراتر از مرالب نصار نداشتند .چـارچوخ م هـومی محسـن مهـدی
به دار پرسش نیست مقاله تمد ،اما هیچیـ ک از م سـرین بـه رـرایت بـه مـواد ت یـین تـارییی در
مقدمه (موضوع پرسش دوم این مقاله) ندرداختهاند؛ هرچند برخی مانند سید یسین شـرفالـدین در
مقالهی«روششناسی ابنخلدون» بدون در نظـر داشـتن نسـ ت تـاریخ و یکمـت ،مـوادی از ت یـین
تارییی در مقدمه را بیان دردهاند.
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 .مروری بر ادبیات موضوع
پژوهشگران دیگر برخی از وجوه پرسشهای تحقیق یاضر را از جن ههای دیگری مررک دردهانـد.
در این میان هرچند برخی از زوایای موضوع مقالهی یاضر ،تا جایی ده به روششناسی ابنخلـدون
و ت یین تارییی در اندیشهی او مربوط میشود ،تازگی ندارد و پیشتر مررک شده ،امـا م هـومیـابی
تاریخ به مثابهی یکمت در اندیشهی ابنخلدون و یافتن مادهی ت یـین تـارییی در اندیشـهی او ،بـه
عنوان زیربنای استدالل تارییی در تاریخ اندیشیده ،در دار یاضر بدیو است.
تحقیقا زیادی در مورد روششناسی ابنخلدون ان ام شـده اسـت (غـراخ191۹ :؛ بعلـی،
99-9۹ :1929؛ پزشــگی9۹5 -22 :1921 ،؛Alatas, 2006: 782˚ 795؛ Dale, 2006: 433-

 .)436تزاد و غراخ جن ههای میتلف الگوی ت یینی ابنخلدونی را مورد توجه ارار دادهاند و مـدل
هایی را بر م نای علب اربعه ،ت یین مادی  -معیشتی ،ت یین ساختی و ت یین داردردی ارالـه دـردهانـد.
در مدل ت یینی تنها ،در تغییرا تارییی -اجتماعی ،عص یت علت فاعلی و رفاه و شهرنشینی علـت
غایی است ،در یالیده دولت علت روری و ااتصاد و رنایو هـم علـب مـادی بـه شـمار مـیرونـد
(تزاد .)111 :191۹ ،تزاد پ

از بررسی روش داردردی در اندیشهی ابنخلدون مینویسد «تیـا او

بینش ت همی ت سیری دارد یا بینش جدلی -دیالکتیکی -تکاملی و یـا اینکـه دـاردردگرا اسـته» و
پاسخ میدهد ده همهی این دیدگاهها در مقدمه دیده میشود (همان)111 :؛ هرچند از نظر او وجـه
داردردی بر وجه تضادی غل ه دارد (همان .)112 :او همچنین شاخصهایی از معیارهای ردق خ ر
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را در مقدمه واداوی میدند ده به «امکان عقلی واوع خ ـر»« ،تـواتر خ ـر»« ،تأییـد عرفـی خ ـر» و
«امکان عملی وااو» میتوان اشاره درد (همان.)191-2 :

1

نویسندهی دیگری از وجود نوعی نظریهی دخالت الهی در ت یین تارییی ابنخلـدون سـین
میگوید) .)Busch, 1968: 317-329این نویسنده با بیان مثالهایی به دوگانهای در مقدمه اشـاره
میدند ده از یرفی به نقش علب ی یعی اشاره میدند و از یرف دیگر بر نقش علب الهی و به بیـان
دیگر دخالت الهی در رویدادهای ی یعی تأدید دارد .این نویسنده نتی ه میگیرد دـه نقـش عوامـب
الهی و نوعی دخالت الهی در ت یینهای تارییی ابنخلدون بسیار پررنـ

اسـت .او ایـن نظـر را بـه

 .1بررسی موضوعا و مسالب علم عمران تن را ش یه به علم سیاست یا جامعهشناسی و انسانشناسی امروزی نشان میدهد ،از این
رو برخی تن را مشابه جامعهشناسی(بعلی1929 ،؛ تزاد )191۹ ،و برخی دیگر مت او با تن (داوری992 :1929 ،؛ جابری:1991 ،
 )929دانستهاند .در باخ ت او های علوم اجتماعی جدید با علم عمران ابنخلدون نکتهای مغ ـول مانـده اسـت دـه مـیتوانـد در
بسیاری از مرالعا مقایسهای راهگشا باشد .ابنخلدون به عنوان یک مسلمان متدین ،سنی و اشعری مذهب ،تـاریخ را بـا دیـدگاه
مذه ی خود مرالعه میدند و یتی به این نکته هم پی برده است ده بهترین راه مدیریت و دنترل جوامو و یکومتها ،مرالعـه در
تاریخ به منظور تگاهی بر اوانین و سرشت نوع بشر و جوامو تنها است ،اما با این یال غایت علم عمران را فقـق تصـحیح اخ ـار
میداند .این نکته را باید دنار متقدمین علوم اجتماعی جدید گذاشت ده جامعهشناسی را نه برای چنین غایتی ،بلکه برای دنتـرل،
مهندسی و مدیریت جامعه وضو دردند .دنت از این رو به جامعهشناسی پرداخت ده یکدارچگی سنتی جامعه ،به واسـرهی عصـر
جدید پساانقالبی فرانسه رو به انحالل بود .د روی گسترش یافته بود و ناهماهنگیهـای اجتمـاعی بـه اشـکال گونـاگون تشـکار
شده بود .دوردیم هم عمدهترین دغدغهاش اخالق بود ،اما فقق در دهـهی پایـانی عمـرش بـه ایـن نکتـه وااـف شـد دـه اخـالق
سکوالر ،یرفهای و اجتماعی ،جز در سایهی دین و اخالق دینـی گسـترش نمـییابـد .شـاهکار دوردـیم موسـوم بـه خوددشـی،
تأییدی دیگر بر این ادعا است ده جامعهشناسان نیستین دغدغهای نداشتند جز رفو معضالتی ده به واسرهی رخت بر بستن دیـن
از جامعه به وجود تمده بودند .تونی

در تلمان نمونهی دیگری از این جامعهشناسان است ده با یسر به از دست رفتن گمـاین

شافت سنت مینگرد .یکی دیگر از جامعهشناسان دالسیک مارد

است ده زندگی خ تبار دارگران زیر چرخ تمـدن جدیـد

سرمایهداری را میدید و رؤیای گذر از این تمدن به مدینهی فاضلهی بیی قهی دمونیسـتی را داشـت .جامعـهشناسـی او بـیش از
تنکه مدیریت و دنترل را به یادمان تموزش دهد ،به دارگران یا رای ان تیندهی المروی یقیقت تموزش مـیداد ،هرچنـد بـه
بیانی یادمان سرمایهداری خود بهترین درس را از این تموزهها گرفتند.
اما ابنخلدون با م نای شرعی خود ،دین را برای رفو و رجوع امور دنیایی افراد دـافی مـیدانسـت و داعیـهی دنتـرل ،مهندسـی و
مدیریت جوامو را هم نداشت .با م نای ابنخلدونی ،به جای تالش برای جاگیر دردن خرد شیصی به جای دعوای دینی ،باید بـه
فهم و ت قه در متون و اخ ار پرداخت ،از این رو علم عمران غایتی جز تصحیح اخ ار ندارد ،زیرا خرد یکومتی باید بر منابو دینی
متقن و رحیحی بنا شود ده پیشتر به محک علم سن ش اخ ار زده شدهاند.
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ویژه با توجه به جمال معترضهی ابنخلدون اراله میدند ده در انتهای باخهای میتلف تمدهانـد
و یی تن به تیا ارتنی برای بیان ادر الهی اشاره میشود .بیان این نویسنده چندان دایق نیست،
زیرا ابنخلدون عالوه بر علب ماورایی ،همواره بر علب زمینی هـم تأدیـد دارد (ابـنخلـدون:1922 ،
.)192-195
منتظر اـالم در مقالـهی « روششناسـی تـارییی -تحلیلـی ابـنخلـدون» از دیـدگاهی دایـره
المعارفی به روششناسی تارییی ابنخلدون پرداختـه اسـت .او راههـای شناسـایی اخ ـار رـادق از
دالخ ،معنای علم تاریخ ،رابرهی تاریخ و جامعهشناسی و روش نقد خ ر در اندیشـهی ابـنخلـدون
را مورد توجه ارار داده است .ردای روش ابنخلدون را م تنی بر نقد روشهای موجـود در تـاریخ
نگاری اسالمی میداند ده به ابداع روش ابنخلـدون من ـر مـیشـود .از نظـر او ایـن روش انر ـاق
اخ ار تارییی با وااعیتهای تارییی است .چنانکه اشاره خواهیم درد ،ایـن نویسـنده تنهـا بـه روش
مقایسهای اشاره درده است ده یکی از پایههای روشی ابنخلدون است .او مینویسد «خ ر تـارییی
از دیدگاه ابنخلدون به معنای گزارش یا روایت نیست ،بلکه بـه معنـای تگـاهی و عررـهی پیونـد
نگرش فلس ی و اندیشهی تارییی و موضعی است دـه واـایو تـارییی در چـارچوخ تن اـرار مـی
گیرند» (ردای .)92 :1922 ،این جملهی م هم ،تلییص بـیداتـی اسـت از بیشـی از دتـاخ نصـار
(نصار )119 :19۹۹ ،ده در تن نویسنده میخواهد این مرلب را بیـان دنـد دـه خ ـر تـارییی یـک
یقیقت محتمب است و از همین رو ابنخلدون از انـواعی از اخ ـار درسـت و ضـعیف و غیـرممکن
سین میگوید .نویسنده در بیان معنای این جمله از ابنخلدون ده تاریخ را جزلـی از یکمـت مـی
داند ،مینویسد« :اادام ابنخلدون در ارار دادن تاریخ در زمرهی علوم یکمت تنها به این دلیب ن ود
ده تاریخ سزاوار مرالعهی منظم عقالنی و علمی است ،بلکه منظور دیگـر وی ایـن بـود دـه تـاریخ
اگر بیواهد شایستهی نام علم باشد ،باید در زمرهی یکی از علـوم عقلـی و فلسـ ی پذیرفتـه گـردد»
(همان .)95 :این نویسنده تاریخ را در نظر ابنخلدون جزلی از فلس ه به معنای عام میداند.
شرفالدین انواعی از ت یینها از جمله ت یین روانشـناختی ،انسـانشـناختی ،الهیـاتی ،زی ـایی
شناختی ،ی یعی ،جامعهشناختی ،ی ی ،دالمی ،سیاسی و هسـتیشـناختی را در مقدمـه برمـیشـمارد
(شرفالدین .)۹2 :1922 ،وی همچنین به شمارش و لدر الم به الـم مرـال ی مـیپـردازد دـه سـایر
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نویسندگان پیرامون عنارر تحلیب تارییی ابـنخلـدون توردهانـد .در پایـان ،نکتـهای دـه برخـی از
وجوه این پژوهش را مشابه مقالهی یاضر میدند ،تأدیدی است ده او بر مواد ت یـین تـارییی دارد
(همان .)99 :فهرست نویسندگانی را ده به روششناسی ابنخلـدون پرداختـهانـد مـیتـوان همچنـان
ادامه داد ،اما در این میان عمدهی مرالب را ناریف نصار ( )19۹۹پیرامون وااوگرایی ابنخلـدون و
م هوم علیت در اندیشهی او تورده است ده سایر منابو در این موضوع مرجعی جز نتایج دار نصـار
ندارند .تا جایی ده به پژوهش یاضر مربوط میشود ،نتایج دار نصار همچنان بسیاری از پرسشهـا
پیرامون «یکمت تاریخ» در اندیشهی ابنخلدون را بیپاسخ میگذارد ده تالش میدنـیم بـه تنهـا
پاسخ دهیم.
 .3منطق تاریخ و حکمت
برای فهم روش تنقیح اخ ار تارییی ابنخلدون باید یدود استدالل در این علـم را بازشناسـیم .ابـن
خلدون به مناس تهای میتلف علم خود را با «یکمـت» مقایسـه دـرده اسـت دـه بیـان دیگـری از
علمی است ده امـروزه فلسـ ه در معنـای عـام (متافیزیـک و یکمـت نظـری و فلسـ هی سیاسـی و
اجتماعی) نامیده میشود (ابنخلدون.)9 :1922 ،
یکمت ل ظی عربی است ده معموالً به عنوان جایگزینی برای فلس ه در معنای عـام تن ،بـه
ویژه پ

از ارن ششم ه ری به دار میرفت ( .)Groff, 2007: 163خواجه نصیر الـدین یوسـی

در تعریف یکمت ،معنای خاص تن ،یعنی فلس هی اولی را در نظر دارد و مینویسـد« :گـوییم دـه
یکمت در عرف اهب معرفت ع ار است از دانستن چیزها چنانکه باشـد و ایـام نمـودن بـه دارهـا
چنانکه باید به ادر استراعت ،تا ن ـ

بـه دمـالی دـه متوجـه تن اسـت برسـد» (ملکشـاهی:1922 ،

 .)1۹۹اما ابنخلدون ،در بابی پیرامون علوم عقلی ،یکمـت را بـه معنـای عـام فلسـ ه ،یعنـی تمـامی
دانشهای عقلی به دار میبرد و در ابتدای مقدمه هم به معنای عامتر تن اشاره میدند؛ معنـایی دـه
موبدان و یکیمان ایران باستان را هم در بر میگیرد (ابنخلدون .)11 :1922 ،در فصب «علوم عقلی
و انواع تن» ،از نظر ابنخلدون منرق ،ی یعیا  ،متافیزیک (علم الهـی) و ریاضـیا اسـاس فلسـ ه و
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یکمت را تشکیب میدهند (همان ،)1111-999 :با این یال در فصب ابرال فلسـ ه ،هنگـامی دـه از
یکمت سین میگوید ،به یور خاص نظر به متافیزیک دارد (همان.)1192-1122 :
ابنخلدون در ابتدای مقدمه ،در بیان معنای باین «علم تاریخ» یا علـم العمـران ،تن را علمـی
میداند ده دربارهی دی یا واایو و موج ا و علب یقیقی تنها بحث میدند و بـه همـین سـ ب،
از نظر او «تاریخ از یکمت سرچشمه میگیرد و سزاست ده از دانـشهـای تن شـمرده شـود» (ابـن
خلدون .)9 :1922 ،او در دی یت علم جدیدی ده در دتاخ الع ر عرضه داشته میگویـد« :دربـارهی
تغاز نژادهـا و دولـتهـا و  ...انقـالخ و زوال و  ...شـهر و چادرنشـینهـا و  ...دانـش و  ...ثـرو ...
جملگی تنها را به یور دامب و جامو توردم و براهین و علب تنهـا را تشـکار دـردم» (همـان.)9 :
سد

به برخی خراهای مورخین اشاره میدند ده بدون توجه به سرشت و ی یعت جامعـه و انسـان

به بازنشر نسن یدهی اخ ار رسیده به تنهـا پرداختـهانـد .از نظـر او ایـن مـورخین دچـار «غ لـت از
ایاس» بودهاند (همان .)51 :در شرایری ده چنین اخ اری از گذشته به مـا رسـیده« ،مـورخ بصـیر بـه
تاریخ به دانسـتن اواعـد سیاسـت و ی ـایو موجـودا و اخـتالف ملـتهـا و سـرزمینهـا و اعصـار
گوناگون از لحاظ سیر ها و اخالق و عادا و مذاهب و رسـوم و دیگـر دی یـا نیازمنـد اسـت»
(همان .)51 :با پیگیری ارول ابنخلدونی علم تاریخ ،یعنی فهم یقایق و ی یعت اجتماعا بشـری،
«بازشناختن یق از بایب و تشییص دادن اخ ار راست از دروغ برای ما به منزلهی اـانونی برهـانی و
منرقی خواهد بود ده هیچگونه شکی به تن راه نیابد» (همان .)۹9 :علم جدید ابنخلـدون ،بـا بهـره
گیری از «براهین ی یعی» پرده از واایو تارییی برمیانـدازد (همـان .)12 :ایـن علـم ،خرابـه نیسـت،
زیرا هدف تن ااناع مستمعان دالم نیست و سیاست مدنی هم نیست ،زیرا در سیاست مدنی ،اخـالق
و یکمت ااتضا میدند ده تودهی مردم را در امور خانه یا شهر به دـاری وادار دننـد دـه متضـمن
ی ظ بقای تنها است (همان« .)11 :یکیمان» فقق از این رو از توجه به علم عمران بازماندهاند دـه
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بیشتر به نتایج و غایت علم نظر میدنند ،دریالیده نتی هی علم عمران دـه تصـحیح اخ ـار اسـت،
ضعیف است (همان.)11 :
پ

1

علم عمران ،علمی است عقلی و برهانی ده هرچند سزاسـت از علـوم یکمـت شـمرده

شود ،اما نه زیرم موعهی یکمت عملی است ،نه زیرم موعهی یکمت نظری .علم عمران به ایـن
دلیب ده بر بدیهیا منرقی بنا نشده و در مـورد لوا م ـرد و رویـانی بحـث نمـیدنـد یکمـت
نظری به شمار نمیرود .این علم هرچند ش اهت هـای زیـادی بـا یکمـت عملـی دارد ،امـا یکمـت
عملی هم نیست .نس ت میان یکمت عملی و یکمـت نظـری همچنـان مـورد منااشـه اسـت (نـک.
هدایتی و شمالی919-۹9 :1922 ،؛ جوادی تملی .)99 :192۹ ،تا جایی ده بـه بحـث یاضـر و نظـر
ابنخلدون مربوط میشود ،یکمت عملی هرچند برهانی است ،اما یقینی نیسـت .بـه بیـان دیگـر در
یکمت نظری چون بحث پیرامون هست و نیسـتهـای م ـرد اسـت ،مـیتـوان بـا ارـول عقلـی از
بدیهیا به معارف نظری دست یافت .یتی اگـر االـب بـه برـالن یـا الااـب بیهـودگی مابعدالر یعـه
باشیم ،چنانکه ابنخلدون بود ،باید گ ت ایاسهای منرقـی موجـود در ایـن علـوم ،الااـب از ییـث
رور از «رحیحترین اوانین اندیشه و مسالب نظری به شمار میروند» (ابنخلدون)1192 :1922 ،
و عقب همان میزان رحیحی است ده ایکام تن یقینی است (همان .)99۹ :اما یکمت عملی وضـو
دیگری دارد و از نظر ابنخلدون نه یقینی است و نه ضروری .نقدی ده ابنخلدون بر نظریهی ن و

 .1نویسندهای با غ لت از متن مقدمه و در میال ت با این گزارهاش ده هدف علـم عمـران بازشـناخت اخ ـار تـارییی درسـت از
نادرست است مینویسد« :اوالً غایت علم عمران دستیابی به اانونمندی یادم بر نظام اجتماع و رفتار انسانی اسـت ،ثانیـاً ایـن علـم
محصول ت ربیا به دست تمده در مرالعا تارییی اوست ،ثالثاً علم عمران در جهـت مرالعـهی اجتمـاع بشـری پـ

از ان ـام

مرالعا تارییی ارار دارد ...و رابعاً ابنخلدون فایدهی علم عمـران را در تصـحیح اخ ـار ضـعیف مـیدانـد( ».تزاد.)99 :191۹ ،
مشیص است ده این نویسندهدرست متوجه منظور ابنخلدون از غایت ضعیف علم عمران نشده وتصور درده اسـت ابـنخلـدون
این غایت را در میان غایا اویتر علم عمران ضعیف دانسته است ،در یالی ده چنانکه از مقدمه برمیتیـد ،ابـنخلـدون غایـت
ارلی علم عمران را تصحیح اخ ار تارییی میداند و علت عدم توجه ادما به این علم را همین غایـت (از نظـر او ضـعیف یـا دـم
اهمیت) میداند.
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یکمای سلف وارد میدند ،گذشته از میزان رحت و سقم تن ،1نشان میدهد ده این علم نه یقـین
تور است و نه بر ضرور های ییا مادی و ی یعی انسانی م تنی است.
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وی در رد نظر فیلسوفان مینویسد« :فیلسوفان هنگامی ده میخواهند ن و را اث ا دنند به
استدالل منرقی میپردازند و تن را خاریت ی یعی برای انسان میشمارند و این برهان را تـا غایـت
تن اینگونه اث ا میدنند ده بشر باید در زیر فرمان یادمی باشد .سد

میگویند تن یادم باید

دارای شریعتی از جانب خدا باشد ،...ولی این اضیه را چنانکه میبینید یکمـا نمـیتواننـد بـا برهـان
ثابت دنند ،زیرا موجودیت و زندگانی بشر بیتمدن پیام رانی هم ممکن است تحقق یابد و این امـر
به وسیلهی مقرراتی است ده یادم بین خویش یا به نیروی عص یتی ده به ادر تن بشر را مقهـور
میسازد بر مردم فرذ میدند» (همان .)21 :در ایـن فقـرهی مهـم از مقدمـه ،ابـنخلـدون اسـتدالل
یکمت عملی را با مثال نقضی ت ربی رد میدند و ادعا میدند دـه نیـاز بـه ن ـو یـک ضـرور
ی یعی بشری نیست ،بلکه امری است ده شریعت تن را اث ا میدند (همان).
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 .1محسن مهدی ظاهر استدالل او را اگر نه خام ،بسیار ساده میانگارد (مهدی.)51۹ :1929 ،
 .9رضا داوری معتقد است ابنخلدون تغاز دار بشر را با عقب عملی میدانست و به یارب عقب نظری اعتمادی نداشـت؛ بـا ایـن
یال باید توجه داشت ده داوری عقب عملی را در معنای عقب ت ربی به دار برده است (داوری.)999 :1929 ،
 .9موضو ابنخلدون پیرامون فلس هی نظری هرچند تا جایی ده به لوا رویانی و نظریهی عقول برمیگـردد ،جزمـی و انتقـادی
است ،اما در برخی مواضو تا اندازهای تسانگیرانه است .شاید به همین دلیب است ده برخـی او را دن الـهروی فالسـ ه دانسـتهانـد
(مهدی .)1929 :هرچند او در فقرا میتلف مقدمه ،به نقد فالس ه ،بهویژه فـارابی و ابـنسـینا پرداختـه اسـت ،ماننـد فصـب  95از
دتاخ ششم ،در ابرال فلس ه و فساد دسانی دـه در تن ممارسـت مـیدننـد (ابـنخلـدون ،)1121 :1922 ،در برخـی مـوارد ماننـد
نظریا فلس هی ی یعی پیرامون ااالیم و رن
از جن

پوست و نظایر تن ،نظر تنان را پذیرفته است .جالب است ده میال ت ابنخلـدون،

میال ت غزالی نیست .او در پایان فصب  95از دتاخ ششم مقدمه میگوید« :چنانکـه مـا دریافتـهایـم ،دانـش فلسـ ه تنهـا

دارای یک ثمره است ده ع ار است از تشحیذ لهن در تردیب دلیبها و ی تها برای به دست توردن ملکهی نیکو و درست
در براهین» (همان .)1191 :دمی بعد در جموبندی فصب تورده است« :بنابراین جویندهی یکمت باید بکوشد ده از پرتگـاههـای

تن ایتراز جوید و باید نیست به یور دامب و جامو علوم شرعی را بیواند و از ت سیر و فقه تگاه شود ،تنگاه به یکمـت گرایـد
و به هیچ رو ن اید دسی ده از علوم اسالمی بیبهره است رو به یکمت تورد» (همان .)1192 :ابنخلدون در این دو فقـره از م یـد
بودن فلس ه برای لهن سین میگوید و فقق هشدار میدهد ده م ادا عقاید فلس ی در دیانت علمتموزان تأثیر گـذارد .عـالوه بـر
این او به مناس تهای دیگری هم از اررالیا فالس ه بهره برده است .مثالً در م حث علیت یا ماده و رور او از ارـرالیا
فالس ه است اده درده است (همان.)999 ،151 ،122 :
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ادنون میتوانیم به فهم معنای یکمت و برهانی بودن علم تاریخ ابنخلدون پی ب ریم .تنچـه
علم تاریخ ابنخلدون را شع های از یکمت میدند ،م تنـی بـودن تن بـر ضـرور هـای «ی یعـی» و
«مادی» ییا انسان است و مراد از یکمت در این ا عامترین معنای تن ،یعنی یکی از علـوم عقلـی
(در مقابب علوم شرعی و نقلی) است .منظـور ابـنخلـدون از «دی یـا لاتـی و ی یعـی» یـا «بـراهین
ی یعی» چنین چیزی است (همان .)11 -۹9 :محسن مهدی ،م سر فقید ابـنخلـدون دـه پـیشتـر در
دتاخ فلس هی تاریخ ابنخلدون وی را پیرو فالس ه دانسـته بـود و علـم او را در چـارچوخ م ایـث
فالس ه و جزلی از فلس هی سیاسی اسالمی دانسته بود (مهدی ،)119 :1929 ،چنـدی بعـد بـا تعـدیب
نظر سابق خود مینویسد« :ادنون بهتر میتوانیم دریابیم ده چرا ابنخلدون میان علم جدیـد عمـران
خود از یک سو و علوم فلس ی عملی ،علوم شرعی و عرف عام از سوی دیگـر فـرق مـیگـذارد....
تنها در علم ی یعت است ده ما میتوانیم دربـارهی تنچـه بـرای انسـان و جامعـه ی یعـی و ضـروری
است به نتایج مدلب برسیم» (مهدی.)519 :1929 ،
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به عنوان تأییدی بر دیدگاه ی یعتگرایانه و به یک معنا وااوگرایانهی (در معنای مورد نظـر
نصار) ابنخلدون ،میتوان به نظریهی هابزی یکومت او اشاره درد .استدالل ابـنخلـدون در لـزوم
داشتن یادم در میان مردم ،تأییدی بر رویکرد ی یعی و ضرور گرایانهی او اسـت .وجـود یـادم
برای اینکه از ت اوز دستهای از مردم به دستهای دیگر جلـوگیری دنـد الزم اسـت ،زیـرا «ت ـاوز و
ستم در ی ایو ییوانی بشر میمر است» (ابنخلدون.)19 :1922 ،
با روشن شدن معنای برهان در ااموس ابنخلدون ،میتوانیم به رابرهی تاریخ و علم عمـران
پی ب ریم .نس تی ده میان علم عمران و تاریخ وجود دارد مانند نس ت میان منرق و فلسـ ه یـا ارـول
فقه و فقه است .علوم دستهی دوم خود هدف نیستند ،بلکه برای هدف علم دیگـری دـه سـودمندی
تن مورد ا ول است ،به دار میروند .منرق اواعد بحث عقلی در فلس ه را شرک میدهد ،ارول فقه
روششناسی و فلس هی روش فقه است و علم عمران علمی درجهی دوم و ابزاری نسـ ت بـه تـاریخ
 .1دتاخ م .م .شریف تحت عنوان A History of Muslim Philosophyبین سالهای  19۹9تا  19۹۹به چـا رسـید؛ دتـاخ
محسن مهدی تحت عنوان Ibn Khaldûn’s Philosophy of Historyده ارالتاً رسالهی ددتری وی در  1952بود ،در سـال
 1951به چا رسید.
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است ده برای مورخ ،وااوسن ی خ ر را ممکن میسازد .به این ترتیب بیراه نیواهـد بـود اگـر علـم
عمران را منرق تاریخ بنامیم (جابری 915 :1991 ،و .)919
بدین سان ،ابنخلدون پیشگام تاریخ سن یده و اندیشیدهای بود ده نر هاش بیش از سه اـرن
بعد در اروپا و در علم جدید ویکو بسته شد .فیلسوفان ادیم ،به پیروی از ارسرو ،تاریخ را علم نمی
شمردند و تن را در ی قهبندی خود از علوم جای نمیدادند .ارسرو سه دستهی علوم نظـری ،عملـی
و علوم مثمر یا فنون را برشمرده بود ده تاریخ در هیچیک از تنها جای نداشـت .موضـوع تـاریخ،
یواد من رد و پرادندهای است ده در زمان و مکـان خارـی رخ مـیدهنـد و از ایـن رو بـه دلیـب
شیصی بودن ،متغیر بودن و عدم دلیت ،نمیتوان تن را علم دانست .تاریخ هنگـامی بـه یـک علـم
عملی نزدیک میشود ده یواد میتلف تارییی را به هـم ربـق دهـد و وسـیلهای بـرای تـدبیر و
دوراندیشی زعمای اوم فراهم تورد .در این یال تاریخ جزء مادی علـوم عملـی مـیشـود (مهـدی،
.)9-111 :1921
 .4سرشت تبیین تاریخی در مقدمه
تا دنون روشن شد ده علم عمران ،یک علم عقلی (در مقابب نقلی) اسـت دـه هرچنـد بـه یکمـت
عملی ش اهت دارد ،امـا موجـودیتی مسـتقب اسـت .همچنـین ایـن علـم روش خـاص خـود را دارد،
هرچند به نظر میرسد ابنخلدون ررایتی در بیان روش این علم نـدارد .ایـن عـدم اشـاره بـه چنـد
دلیب است .دلیب اول این است ده در میان اـدما بـرای تأسـی

یـا تعریـف یـک علـم ،بیـان غایـت،

موضوع و مسالب تن د ایت میدرد ،دما اینکه ابنخلدون نیز به تن اشاره درده است (ابنخلدون،
 .)11-۹9 :1922در بحث روش ،علوم در دلیترین یالت ،به عقلـی و نقلـی تقسـیم مـیشـدند دـه
روش یکی برهانی و روش دیگری م تنی بر نقب بوده است .در بیش پیشین نشان دادیـم دـه روش
ابنخلدون ،به گ تهی خود او ،در درجهی اول ،عقلی و برهانی است و بدینسان «عمـران» از علـوم
نقلی به شمار نمیتید .پ

اولین پایهی روشی علم عمران عقب است .اما این علم عقلی ماننـد علـم

الهی یا فلس هی اولی نیست ده ضرور نظری داشـته باشـد ،بلکـه واجـد ضـرور ت ربـی اسـت.
بدینسان نقش عامب ت ربه و ی  ،به عنوان دومـین پایـهی روشـی علـم عمـران روشـن مـیشـود.
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اشارا ابنخلدون در مورد اهمیت نقش ی

و ت ربه ،چنانکه در ادامه خواهد تمد ،ظن مـا را در

پذیرش این پایهی روشی به یقین بدل میدند.
از تن اده این علم غایت خود را تصحیح اخ ار تارییی ارار داده ،روش تـارییی و مقایسـه
ای ،به عنوان سومین پایهی روشی ،در جایجای مقدمه دیده میشود؛ به عنوان مثال ابـنخلـدون در
ابتدای مقدمه به ررایت از روش مقایسهای-تارییی برای تصحیح تاریخ سین میگوید ...« :اگـر
[جویندهی تاریخ] تنها به نقب دردن اخ ار اعتماد دند ،بیتنکه  ...یواد نهـان را بـا واـایو پیـدا و
ادنون را با رفته بسن د ،چه بسا ده از لغزیدن در پرتگاه خراها و انحراف از شاهراه راستی در امـان
ن اشد» (همان .)19 :سن یدن نهان با پیدا و ادنون با گذشته تشکارا به روش مقایسهای اشاره دارد.
ابنخلدون برای به دست توردن یک تاریخ برهـانی و سـن یده ،نـاگزیر از یـافتن راه یلـی
برای توجیه معقولیت واایو تارییی بر اساس ت یین علّی تنهـا اسـت (نصـار )11۹ :19۹۹ ،دـه علـم
نوتیین عمران متک ب تن است .در این علم ،مواد ت یین تارییی او متعدد است و هر چند تالش ابـن
خلدون بر توضیح امر اجتماعی با امر اجتماعی است ،اما جایی ده چنـین توضـیحی میسـر نشـود ،از
عقب سلیم ،فقه ،یدیث ،جغرافیا ،ی یعیا و مواد دیگر دمـک مـیگیـرد .بـه بیـان دیگـر ،سرشـت
یقیقی ت یین تارییی ابنخلدون ،یک روش تارییی معین به این معنا نیست ده بتوان دسـتورالعملی
برای ان ام تحقیق تارییی مرابق تن تهیه درد ،بلکه متشکب از مواد متکثـری اسـت دـه همگـی بـا
رویکرد عقالنی (یکمت در معنای مورد اشاره) به دار میروند ،نقش ی

و ت ربـه در تن جـدی

گرفته میشود و خ ر تارییی تا جای امکان با اخ ار مشابه و در دسترس مورخ سن یده میشود.
از موارد سهگانهی باال ،نقش یکمت و رویکرد عـام عقالنـی در علـم عمـران را در بیـش
پیش مورد توجه ارار دادیم ،اما بررسی مقایسهای و جدی گرفتن ت ربه و ی

را میتوان از خالل

مثالهایی ده در ادامه میتید دریافت .این مثالها یی ـی از مـواد علمـی را نشـان مـیدهنـد دـه بـه
دمک علم عمران میتیند.
پیش از ورود به مثالها ،لدر شاهد مثالی برای «توضیح اجتماعی» بـرای «امـر اجتمـاعی» از
جانب ابنخلدون را مغتنم میشماریم .وی در فصلی پیرامون اخـتالف سـرزمینهـا از لحـاظ فقـر و
غنا ،به ستارهشناسانی اشاره میدند ده معتقد بودند علت رفاه و توانگری در شرق ،بهرهی بیشتر تن
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ها از «یصهی عرایای دوادب و سهام در موالید مردم» است .هرچند ابنخلدون این موضوع را «از
نظر مرابقت میان ایکام ن ومی و ایوال زمینی» رحیح میداند ،اما مینویسـد« :تنهـا سـ ب مزبـور
دافی نیست ،بلکه الزم است علت ارضی تن را نیز به یاد تورند و تن همان است ده ما یاد دـردیم
و گ تیم  ...فزونی عمران به علت بسیاری نتایج دارها منشأ منافو و دسبهای فـراوان مـیشـود و از
این رو مشرقزمین از میان همهی سرزمینها به رفاه اختصاص یافته است» (همـان .)195 -192 :ایـن
مثال رویکرد ت ربی ابنخلدون را به روشنترین وجه نشان میدهد .ادنون با لدر ایـن مقدمـه ،مـی
توانیم به بررسی چند مورد از فقرا مقدمه بدردازیم ده ابنخلدون در تنها با تمسک به نتایج علم
عمران ،به دیدهی تردید به برخی از نقبهای تارییی نگریسته است.
اولین نمونهی تحری ا و خراهای تارییی ده در مقدمه به تن اشاره شده ،شـمار لشـگریان
بنیاسرالیب است ده برخی مانند مسعودی ،تن را ششصـد هـزار تـن لدـر دـردهانـد (ابـنخلـدون،
 .)12 :1922ابنخلدون برای نقد این خ ر از مساللی چون دمی تلواه بـرای ایـن جمعیـت و تنگـی
مکان سین میگوید .در این ا ابنخلدون به دیـدگاهی مقایسـهای دسـت مـیزنـد و سـرزمین بنـی
اسرالیب را به لحاظ وسعت با غرخ ایرانزمین مقایسه مـیدنـد و یـادتور مـیشـود ایـن سـرزمین از
وسعت دمتری نس ت به ایران برخوردار بوده است ،در یالیده بزرگترین لشگرهای ایران ده در
اادسیه فراهم تمدند ،بالغ بر  191هزار ن ر بودهاند .همچنین ابنخلدون رسیدن بنیاسرالیب بـه چنـین
عددی را در چهار پشت از یعقوخ (ع) تا موسی (ع) یا یـازده پشـت از سـلیمان (ع) تـا موسـی (ع)
بسیار بعید میداند (همان.)1۹-12 :
نمونهی دیگری ده در مقدمه لدر شده ،اسعد ابودرخ است ده مورخان میگویند سه پسر
داشت ده به سرزمینهای ایران و روم و ماوراءالنهر فرستاد و این سـه پسـر از چـین تـا اسـرنرنیه را
فتح میدنند و سد

به یمن برمیگردند .ابنخلدون همهی این داستان را ساختگی ،وهمی و م تنـی

بر افسانه میداند .دالیلی ده او در جعلی بودن چنین روایتی میتورد ،م تنی بر بدیهیا جغرافیـایی
و نظامی است (همان.)91-12 :
خ ر دیگر ،داستان اوم عاد و ل ظ ارم است ده در سورهی ف ر از ارتن دریم تمـده اسـت.
برخی مورخان ارم را شهری بسیار زی ا با جوی ارهای روان ،ستونهایی از یـااو و درختـان فـراوان
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دانستهاند ده در رحاری عدن در مد سیصد سال بنیاد نهاده شد .ابنخلدون این داستان را هـم بـه
افسانه نزدیکتر میداند ،زیرا جز یک خ ر مشکوک در زمان معاویـه ،هـیچدـ

چنـین شـهری را

ندیده است .بدینسان در نقد این خ ر او به یافتههای مورخین و همچنین دثر اخ ار رسیده اعتماد
میدند (همان.)99-92 :
داستان دیگری ده ابنخلدون به ت صیب به شرک و نقد تن میپردازد ،یکایتی اسـت دربـاره
ی سرنوشت شوم برمکیان ده با وجود ن ول در دربار ع اسی ناگهـان مـورد غضـب هـارون الرشـید
ارار میگیرند و دشته میشوند .داستان به یور خالره چنین است دـه هـارون بـرای محـرم شـدن،
اجازهی عقد جع ر بن یحیی برمکی (غالم و ندیم خلی ه) بـا ع اسـه (خـواهر هـارون) را تنهـا بـرای
یضور در بزم میگساری خلی ه رادر میدند ،اما ع اسه به یحیی دل میبندد و در یـال مسـتی از او
باردار میشود و چون این خ ر به رشید میرسد ،نس ت به برامکه خشـمگین مـیشـود 1.اسـتدالال
ابنخلدون در رد این خ ر بیشتر بر نظریـهی عصـ یت و تأدیـد بـر نسـب واالی ع اسـه و نسـب دون
جع ر م تنی است .ع اسه «به عهد بادیهنشینی عرخ و سادگی دین نزدیـک و دور از عـادا ت مـب
پرستی» است (همان« .)95 :چگونه ع اسه راضی میشود نسب خویش را با جع ر بن یحیی درتمیزد
و شرف دودمان عربی خویش را با یکی از موالی غیر عرخ تلوده سازد» (همان .)9۹ :در این ـا ابـن
خلدون در ستودن نسب ع اسیان و رساندن تنهـا بـه عمـوی پیـام ر (ص) تـالش زیـادی مـیدنـد.
همچنین شراخخواری رشید برای او بسیار گران است ،زیرا «رشید و پدرانش در اجتناخ از بدیهـا
و اعمال ناپسند مربوط به دین و دنیای خـود و تراسـتگی بـه رـ ا سـتوده و دمـاال اخالاـی و
تمایال عرخ در ید دمال بودند» (همان )91 :و در رور رـحت شـراخخـواری ،بایـد توجـه
داشت ده او فقق ن یذ مینوشیده ده به مذهب اهب عراق نوشیدن تن یرام ن وده است (همان.)99 :
به یور خالره هرچند ابنخلدون نقد این خ ر تارییی و خ رهای مشابه پیرامون مأمون را بـا نظریـه
ی عص یت توضیح میدهد ،اما بیش از تن دیدگاه مث ت ابنخلدون پیرامـون دیانـت ایـن دو خلی ـه
باعث شده ده او از موضعی شرعی و دینی به ن ـی خ ـر بدـردازد (همـان .)9۹-92 :اسـت اده از نقـب
 .1یکایت جع ر و ع اسه و رابرهی میان تن دو ،به عنوان علت سردوخ ناگهانی برامکه ،امروزه نیز مورد تردید مورخـان اسـت؛
به عنوان مثال بنگرید به مدخب برامکه در دانشنامهی ایرانیکا.
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برای نقد اخ ار تارییی در مقدمه به مناس تهای میتلف دیده میشـود ،امـا اسـت اده از تن معمـوالً
پ

از تن است ده خ ر تارییی دایقی در دست ن اشد؛ بـه عنـوان مثـال وی پیرامـون بنـای خانـهی

دع ه مینویسد« :بنای مکه بر یسب تنچه میگویند ،تدم (ع) تن را در مقابب بیتالمعمور بنا دـرد،
سد

یوفان تن را ویران ساخت ،ولی در این باره خ ر رحیحی ده بتوان بر تن اعتماد درد وجـود

ندارد ،بلکه به ایتمال تن را از م هوم  ...اول خـدای تعـالی [در اـرتن] اات ـاس دـردهانـد» (همـان:
.)۹91
جالب است ده او یتی برای نقد و بررسی تارییی به فقه متکی میشود؛ مثالً در جـایی دـه
به بیان اخ ار پیرامون جایگاه ی راالسود در دع ه میپردازد ،پ

از نقب تیریب بنای دع ـه توسـق

ی اج در ن رد با ابنزبیر و بنای م دد تن به دستور ع دالملک مروان توسـق ی ـاج ،بنـای م ـدد
تنرا بنا بر نقلی مت او از بنای پیشین میداند ،به یوری ده گویی ع دالملک برخـی اسـمتهـا را
به دع ه افزوده است .این مشکب بهویـژه دربـارهی جایگـاه جدیـد ی راالسـود روی مـیدهـد« :در
این ا اشکال بزرگی روی میدهد ،زیرا تنچه گ ته شد ،منافی گ تار فقیهان در امر یـوافدننـدگان
است ...اگر دلیهی دیوارها را ابنزبیر بنا دـرده و بـر اسـاس بنـای ابـراهیم (ع) اسـت ،چگونـه ایـن
دی یتی ده فقیهان گ تهاند روی میدهد» (همـان .)5-۹92 :در این ـا دی یتـی دـه فقیهـان گ تـهانـد
اهمیتی ندارد ،بلکه مهم این است ده از نظر ابنخلدون نقد اخ ار تارییی با تکیه بر فقـه نیـز ممکـن
است.
نمونهی تارییی دیگری ده ابنخلدون از نظریهی عص یت و بداو  1برای نقـد تن اسـت اده
میدند ،تهمتی است ده به نسب ادری
تهمت چنین بود ده میگ تند ادری
ادری

ابـن ادریـ  ،از نوادگـان امـام علـی (ع) ،وارد دـردهانـد.
پسر از موالی پدر موسوم به راشد یارـب شـده اسـت ،نـه از

پدر .نقد ابنخلدون در این ا نمونهی روشنی از نظریهی عص یت و بداو اوست .او یادتور

میشود ده ادری

پدر در میان بربرها ازدواج درده بـود و در خـوی بادیـهنشـینی تنـان هـیچ نهـان

سازی و پنهان داری ،ولو در امور یرمسـراها وجـود نداشـته اسـت؛ لـذا ممکـن ن ـود دسـی غیـر از
 .1بداو در مقابب یضار  ،به معنی بیابانگردی و بیاباننشینی در مقابب شهر نشینی است .از نظر ابنخلـدون ،ی یعـیتـرین نـوع
تمدن ،زندگی بدوی است ،ولی در عین یال یضار و زندگی توسعهیافته غایت بداو است.

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا 99 /

ادری

اد ر ،پدر ادری

ارغر باشد و اهالی بادیه از تن بیخ ر بمانند (همان .)21 :ابـنخلـدون در

رد نظر «فقیهان سسترأی» پیرامون مهدی ،مؤس

دولت مویدان نیز به نظریـهی عصـ یت متوسـب

میشود و مینویسد « :باید دانست ده دار مهدی بر نسب فایمی متواف ن وده و مردم او را به س ب
تن پیروی نکردهاند ،بلکه در نتی هی عص یت هرغیه و مصمودیه بوده است ده نس ت به وی ایمـان
پیدا دردهاند و ش رهی نسبنامهی او در میان تنها رسوخ داشت» (همان .)51-21 :مثـال دیگـری
هم ده او در نقد خ ر معلم بودن پدر ی اج لدر میدنـد ،بـا اسـت اده از نظریـهی عصـ یت رد مـی
شود « :معلمی به ناتوانان اختصاص یافت و دسی ده بـدان یرفـه منسـوخ باشـد در نـزد خداونـدان
عص یت دوچک شمرده میشود ....اگر به لشکردشی و جن

های تابستانی تنان بنگریم و مشـاغب

بزرگی را ده عهدهدار شدهاند در نظر توریم ،ثابت میشود ده ایـنگونـه اعمـال و مقامـا را جـز
دسانی ده به میزان دافی ادر و عص یت دارند ممکن نیست دیگری بر عهده گیـرد» (همـان59-:
.)51
جغرافیا ،سردی و گرمی هوا و تأثیرا تن بر یاال و «اخالق بشر» مقولهای اسـت دـه در
مقدمه جدی گرفته شده است و یکی از وجوه ش اهت علماالجتماع ابنخلـدونی بـه علـماالجتمـاع
منتسـکیو همـین توجـه بـه تـأثیر تخ و هـوا در خلـق و خـو و رفتـار تدمیـان اسـت .ابـنخلــدون در
چارچوخ فلس هی ی یعی ادما ،االب به ه ت االیم بر روی زمین بود ده پایینترین تنها ،االیم اول،
به شد گرم و باالترین االیم ،یعنی االیم ه تم ،بهشد سرد است .االیم معتدل همان االیم چهـارم
و ااالیم سوم و پن م هستند ده در دو یرف االیم چهارم وااو شدهاند .م تنی بـر همـین وضـو تخ و
هوا و تأثیرا تن بر انسان ،او نظر دسانی را دـه سـیاهپوسـتان را فرزنـد یـام ابـن نـوک مـیداننـد و
معتقدند چون او مورد لعن پدر وااو شد سیاه شد ،رد میدند .از نظر او «نسـ ت دادن سـیهرویـی بـه
یام به علت یاد شده در نتی هی بیخ ری گویندهی تن از ی یعـت گرمـا و سـرما و تـأثیر تن دو در
هوا و تکوین ییوانا اینگونه محیقها است» (همان.)159-159 :
مسئلهی دیگری ده در بیش ه دهم از باخ دوم مقدمه مررک شـده ،عقیـدهای اسـت دـه
پیرامون تثار و بقایای موجود از دولتها و نس ت تن با ادر فردی و خصوریا بدنی انسانهای
گذشته وجود دارد .ابنخلدون ،در امتداد نظریهی عمران خود ده همهی تثـار ااتصـادی ،تمـدنی و
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فرهنگی را به دولت مقتدر نس ت میدهد ،همهی این یادگارها را نیز به ادر دولتهـا نسـ ت مـی
دهد ،نه به نیروی بدنی انسانهای گذشته .او برای رد نس تهای م الغـهتمیـز و گزافـی دـه پیرامـون
پیشینیان وجود دارد ،درخهای بیتالمقدس را مثال میزند ده انـدازهی تنهـا بیـانگر انـدازهی اـد
انسانهای امروزی است (همان .)999 :وی مینویسد« :مسعودی به گمان خویش پندار غیرمسـتندی
از فالس ه نقب درده است  ...چنانکه گوید چون خدا خلق را بیافریـد ،ی یعتـی دـه سرشـت اجسـام
است در تمام دره و در نهایت نیرومندی و دمال وجود داشت و در تن روزگار به س ب دمـال تن
ی یعت عمرها درازتر و بدنها نیرومندتر بود ،چه عارذ شدن مرگ فقق به علت انحالل نیروهـای
ی یعی است ...پ

جهان در تغاز تفرینش چنان بود ده موجودا تن دارای سنین و اجسام دامـب

و بینقص بودند» (همان) .ابنخلدون این استدالل را بایب میداند و تن را م تنی بر هیچگونه «علت
ی یعی و برهان منرقی» نمیداند و در تأیید نظریهی عمران یا دولت و تمدن خود نتی ه میگیرد ده
همهی تثار و یادگارهای دولتها وابسته به ادر تنها است (همان.)۹19 ،922 :
نمونهی دیگری ده است ادهی ابـنخلـدون از ی یعیـا را نشـان مـیدهـد ،مثـالی اسـت دـه
پیرامون عمران و شهر میزند .چنانکه میدانیم نظریهی ابنخلدون ،یک نظریـهی دوری اسـت و او
معتقد است شهرنشینی ،نهایت عمران است و مریلهی باالتری از تن موجود ندارد .بـرای بیـان ایـن
مرلب او به ی یعیا متوسب میشود و مینویسد« :در علوم عقلی و نقلی ثابت شده است ده مریلـه
ی چهب سالگی برای انسان نهایتی است ده تا تن سـن اـوای او در افـزایش و رشـد و نمـو اسـت و
همینده به این سن میرسد ی یعت مزاج او مد معینی از رشد و نمو بـازمیایسـتد و تنگـاه رو بـه
انحراط میرود .بنابراین باید دانست ده شهرنشینی نیز در عمـران بـه منزلـهی نهـایتی اسـت دـه در
دن الهی تن مریلهی فزونتری وجود ندارد» (همان.)195 :
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جدول  .برخی از مواد نقد خبر یا تبیین واقعیت تاریخی در مقدمهی ابنخلدون
ردیف
1

علت تشکیک ،رد یا اث ا خ ر

مورد تارییی

شمار لشگریان بنیاسرالیب بنا بر نقب مسعودی عوامب زیستی /عوامب جغرافیایی (فلس هی ی یعی)

9

افسانهی پسران اسعد ابودرخ

بدیهیا زیستی و نظامی

9

اوم عاد و دی یت شهر ارم

خ ر واید :نیافتن در دیگر منابو

2

برمکیان و داستان جع ر و ع اسه

عص یت عربی ع اسه /موضـو شـرعی و دینـی :تعصـ ا مـذه ی ابـن

5

جایگاه ی راالسود

خلدون
ابن ادری

فقه

۹

نسب ادری

1

مهدی ،مؤس

2

معلم بودن پدر ی اج

نظریهی عص یت

9

سیاه پوستان به عنوان فرزندان یام ابن نوک

عوامب جغرافیایی (فلس هی ی یعی)

11

یادگارهای دولتهای پیشین

نظریهی دولت و تمدن

11

شهرنشینی و عمران دولتها

نظریهی نسبها (فلس هی ی یعی)

دولت مویدان

نظریهی عص یت و بداو
نظریهی عص یت

 .5جمعبندی
بررسی فقرا مقدمه نشان داد ده ابنخلدون در مقام تأسی

علم عمران ،هدفی جز تصحیح اخ ـار

تارییی نداشت و به همین دلیب یکم دی اچهای بر تاریخ جهان را داشت تـا خواننـده متوجـه باشـد
ده او با همان مالک و معیار علم عمران به تصحیح و مرابق با وااو دادن اخ ار تـارییی دسـت زده
است .در بیشهای پیشین مقاله به معنای سرشت ت یین تـارییی ،یعنـی معنـای یکمـت و اسـتدالل
تارییی مقدمه اشاره دردیم و مواد ت یین تارییی او را هم برشمردیم .به موارد تـارییی لدـر شـده
ده مورد است ادهی ابنخلدون ارار میگیرد تا اخ ار تارییی را تصـحیح دنـد ،مـیتـوان مثـالهـای
بیشتری افزود ،اما همین میزان برای بحث یاضر دافی اسـت .بـدین ترتیـب ابـنخلـدون بسـیاری از
مواد علوم میتلف از نقلی و عقلی را به دار میگیرد تا برهان ی یعی خود را ده متکی بر ضـرور
های مادی وجود انسان اسـت مسـتدل دنـد .اینکـه ایـن مستندسـازی و چیـزی دـه مـا تن را بـرای
ت کیک از روششناسی« ،سرشت» ت یین تارییی خواندیم تا چـه میـزان اـانودننـده اسـت ،مشـکلی
است ده لاتی علوم اجتماعی از نوع تارییی و غیـر تـارییی اسـت (اگـر بتـوان علـوم اجتمـاعی را
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غیرتارییی دانست) و ادنون بیش از یک سده از سنگینی سایهی «جـدال روشـی» 1بـر سـر م ایـث
علوم اجتماعی میگذرد ،با این یال رویکرد روشی و نظری ابنخلدون الااب به دو دلیب اابب دفـاع
است؛ اول اینکه این رویکرد عقالنی است و میتوان تن را به رور عقالنـی مـورد سـن ش اـرار
داد و دوم اینکه این رویکرد م تنی بر فهم ت ربی ما از وجود مادی انسان است.
ابنخلدون در جلد دوم (بحث پیرامون علم دالم) ،از س یت بحث میدند و تن را عقالنـی
میداند و د ایت تن را ثابت میدند (همان )991-999 :و با این یال میگوید نمیتوانیم به همهی
سلسله اس اخ پی ب ریم ،لذا تحقیق دربارهی تن بیهوده است .بـرخالف ایـن نظـر ،در علـم عمـران،
چنانکه نشان دادیم ،می خواهد به علـب و عوامـب مـادی و زمینـی پـی ب ـرد و پـی بـردن بـه سرشـت
اجتماعا و علب و عوامب تغییرا اجتماعی را غیرممکن نمیداند .به نظر میرسد ایـن تگـاهی در
او یارب شده است ده منرق تاریخ یا علم عمران ،یک علم ت ربی است و در نتی ه یدود فهم مـا
در ید ت ربیا ما از سرشت زندگی اجتماعی است .همچنین هیچ نهی شرعی از تن وجود نـدارد،
در یالی ده در تأمب در اس اخ برای او نهی شرعی وجود دارد .بدینسان و از باخ جموبنـدی مـی
توان گ ت علم عمران ،علمی ت ربی و در عین یال برهانی است .سرشـت ت یـین تـارییی در علـم
عمران برهانی و م تنی بر ضرور های ی یعی ،زیستی ،جغرافیایی و یتی دینی اسـت دـه مـیتـوان
مواد متکثری از علوم عقلی و نقلی را به خدمت تن گرفت.
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